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 Streszczenie  Wstęp. Ciąża, a w szczególności okres połogu należą do najistotniejszych czynników ryzyka udaru 
mózgu, zarówno niedokrwiennego, jak i krwotocznego u młodych kobiet. 
Materiał i metody. W pracy przedstawiono przypadek kliniczny młodej pierworódki z krwotokiem miąższowo-pod-
pajęczynówkowym hospitalizowanej w przebiegu połogu w Klinice Neurologii Collegium Medicum w Bydgoszczy 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także przeanalizowano aktualne piśmiennictwo.
Wyniki. Wczesne przekazanie pacjentki w 5. dobie po cięciu cesarskim z objawami wzmożonego ciśnienia śród-
czaszkowego, zespołu oponowego i deficytu neurologicznego do wyspecjalizowanego ośrodka udarowego przyczy-
niło się do postawienia szybkiej diagnozy i zastosowania skutecznego leczenia oraz przeprowadzenia odpowiedniej 
rehabilitacji. Pacjentka po ustąpieniu objawów została wypisana do domu w stanie ogólnym dobrym.
Wnioski. 1. Znajomość typowych objawów umożliwia wysunięcie podejrzenia i wczesne rozpoznanie udaru mózgu. 
2. Podjęcie szybkiego leczenia oraz odpowiednio wczesnej rehabilitacji neurologicznej zmniejsza ryzyko powikłań 
i zgonu w przebiegu udaru mózgu. 3. Diagnostyka i leczenie udaru mózgu w przebiegu połogu nie różnią się od 
ogólnie przyjętych standardów. 4. Pacjenci ze świeżym udarem mózgu powinni być hospitalizowani w wyspecjali-
zowanych ośrodkach udarowych. 5. Konieczna wydaje się znajomość czynników ryzyka udaru mózgu i ich wczesna 
modyfikacja.
Słowa kluczowe: krwotok mózgowy, udar niedokrwienny, ciąża, połóg.

 Summary  Background. Pregnancy and a postpartum period are the most important risk factors of ischemic as well 
as hemorrhagic strokes in young women. 
Material and methods. The development and causes of strokes in the perinatal period and the case of a young 
primipara with parenchymal and subarachnoid hemorrhages in the postpartum period are described in the study on 
the basis of available literature.
Results. A patient in 5th day after cesarean section, with symptoms of higher cranial pressure, meningeal syndrome 
and neurological deficiency was referred to Specialized Stroke Centre. It enabled quick diagnosis, efficient treatment 
and appropriate rehabilitation. After recovery the patient was sent home in good condition.
Conclusions. 1. Knowledge of typical symptoms makes possible early diagnosis of brain stroke. 2. Quick treatment 
and early rehabilitation decreases risk of complications and death. 3. Diagnosis and treatment of brain stroke during 
puerpuerium is no different from generally accepted standard. 4. Patients with early brain stroke should be hospital-
ized in a specialized stroke centre. 5. Knowledge of risk factors of brain stroke and their early modification seems to 
be essential.
Key words: cerebral hemorrhage, ischemic stroke, pregnancy, postpartum.
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Wstęp

Ciąża jest jednym z najistotniejszych czynni-
ków ryzyka udaru mózgu u młodych kobiet [4]. 
Szacuje się, że w tym przypadku zapadalność jest 
13-krotnie wyższa niż u kobiet w podobnym wieku 
nie będących w ciąży [27]. 10% zgonów około-
porodowych spowodowanych jest krwawieniem 
wewnątrzczaszkowym w związku z: nadciśnieniem 
tętniczym w czasie ciąży, rzucawką, stanem prze-
drzucawkowym, zażywaniem kokainy, zakrzepi-
cą żylną lub krwotokiem podpajęczynówkowym 
z pękniętego tętniaka lub malformacji tętniczo-
żylnej [2, 7, 15, 19, 22, 23, 25, 26, 28]. Około 
2/3 przypadków udaru niedokrwiennego mózgu 
i krwotoku śródczaszkowego występuje w okresie 
połogu, prawdopodobnie w związku ze zmniejsze-
niem objętości krwi krążącej, zaburzeniami krzep-
nięcia i zmianami hormonalnymi [13, 14]. Więk-
szym ryzykiem udaru mózgu obarczone są kobiety, 
u których przeprowadza się cesarskie cięcie [16, 
17, 29]. Podczas połogu, w szczególności po za-
biegu chirurgicznym, następuje przejściowe zwięk-
szenie stężenia fibrynogenu i trombiny oraz spadek 
poziomu białka C, co powoduje wzrost krzepliwo-
ści krwi, a w konsekwencji udar niedokrwienny lub 
zakrzepicę żylną [5, 12]. Zarówno w jednym, jak 
i drugim przypadku, w związku z osłabieniem ścian 
naczyń w obrębie ogniska niedokrwienia, powikła-
niem może być ukrwotocznienie albo krwotok do 
ogniska zawałowego [9, 21, 29]. W okresie połogu 
ryzyko krwotoku wzrasta nawet 30-krotnie [14, 16, 
17]. U części kobiet przyczyna udaru mózgu wystę-
pującego w ciąży lub w okresie okołoporodowym 
pozostaje nieznana [3, 8, 10]. 

Przypadek

Pacjentka, 37-letnia pierworódka, została przy-
jęta do Kliniki Neurologii z Oddziału Położnictwa 
w 5. dobie po porodzie drogą cięcia cesarskiego 
z powodu nagłego, silnego bólu głowy okolicy czo-
łowej o charakterze rozpierającym z towarzyszą-
cymi nudnościami i wymiotami. Objawy wystąpiły 
w godzinach wieczornych w dniu poprzedzającym 
hospitalizację w Klinice Neurologii. Badanie KT gło-
wy wykonane w trybie pilnym wykazało obecność 
świeżej krwi w rogu czołowym komory bocznej 
prawej, śródmózgowe ognisko krwotoczne w ob-
rębie płata czołowego prawego oraz sąsiadujące 
z nim nieostro odgraniczone ognisko hipodensyjne 
o średnicy około 20 mm. Pacjentka dotychczas nie 
leczyła się przewlekle, miewała jednakże bóle gło-
wy w okresie okołomiesiączkowym. W czasie ciąży 
stwierdzano nadciśnienie tętnicze. Występowały 
częste nudności i wymioty. Cesarskie cięcie wyko-
nano z powodu miednicowego ułożenia płodu. Ba-
daniem neurologicznym przy przyjęciu z odchyleń 

od stanu prawidłowego stwierdzono cechy zespołu 
oponowego w postaci sztywności karku oraz śla-
dowe objawy piramidowe lewostronne: rotowanie 
lewej kończyny górnej, żywsze odruchy ścięgniste 
w kończynie górnej i dolnej lewej, objaw Babiń-
skiego po stronie lewej. Badanie angio-KT głowy 
wykazało wąski odcinek A1 tętnicy szyjnej we-
wnętrznej prawej − prawdopodobnie skurcz. Nie 
uwidoczniono obecności malformacji naczyniowej 
pod postacią tętniaka ani naczyniaka. W związku 
z wątpliwościami diagnostycznymi wykonano an-
giografię subtrakcyjną naczyń mózgowych, która 
nie wykazała patologii. Badania dodatkowe wyka-
zały następujące nieprawidłowości: hipokaliemię, 
potas − 3,4 mmol/l (norma: 3,5−5,0 mmol/l), 
obniżony poziom fibrynogenu − 1,27 g/l (norma: 
2−4 g/l), wzrost OB po 1 godzinie do 25 oraz 
obecność białka w moczu – 0,3 g/l. W RTG klatki 
piersiowej możliwość niewielkich zmian niedo-
dmowo-zapalnych w polu dolnym lewego płuca.

Od pierwszej doby hospitalizacji pacjentka skar-
żyła się na bardzo silne bóle głowy, które nie 
ustępowały po NLPZ. W związku z tym okresowo 
podawano jej chlorowodorek petydyny dożylnie 
(Dolcontral 100 mg/2 ml). Stosowano także leczenie 
objawowe − przeciwobrzękowe Mannitolem 20% 
4×100 ml iv stopniowo redukując dawkę, kontro-
lowaną płynoterapię – 0,9% NaCl, PWE; uzupeł-
niono także poziom potasu. Ze względu na możli-
wość zapalenia płuc wdrożono antybiotykoterapię 
amoksycyliną z kwasem klawulanowym (Augmentin 
3×1,2 g iv) stosowaną przez 14 dni. Zgodnie z za-
leceniami ginekologicznymi kontynuowano leczenie 
bromkryptyną (Bromergon 2×1 tabl.) przez 14 
dni. Od pierwszej doby hospitalizacji prowadzono 
rehabilitację bierną i czynną, stopniowo pionizując 
chorą. W 12. dobie leczenia wykonano bada-
nia dopplerowskie: przezczaszkową ultrasonografię 
dopplerowską oraz duplex tętnic przedmózgowych. 
W badaniu tętnic wewnątrzczaszkowych stwierdzo-
no podwyższone prędkości i zaburzone spektrum 
przepływu w tętnicy przedniej prawej i środkowej 
lewej, sugerujące zwężenie lub skurcz naczyniowy. 
Duplex tętnic szyjnych i kręgowych wykazał 10 mm 
za ujściem lewej tętnicy szyjnej wewnętrznej na 
długości około 8 mm przewężenie około 60−70% 
kwalifikujące się do dalszej diagnostyki. W związku 
z tym w 17. dobie hospitalizacji ponownie wyko-
nano arteriografię naczyń mózgowych, która wy-
kazała zewnątrzczaszkowo workowatego tętniaka 
tętnicy szyjnej wewnętrznej lewej tuż za podziałem 
tętnicy szyjnej wspólnej, którego nie stwierdzono 
w pierwszym badaniu. Pacjentka nadal skarżyła się 
na bardzo silne bóle głowy. Kontrolne badanie KT 
głowy z podaniem środka cieniującego nie wyka-
zało cech krwawienia, a jedynie obecność ogniska 
poudarowego wielkości 18×16 mm w okolicy jądra 
ogoniastego po stronie prawej. Metodą nakłucia lę-
dźwiowego pobrano płyn mózgowo-rdzeniowy. Po 
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tych badaniach ostatecznie wykluczono ponowne 
krwawienie. W czasie hospitalizacji objawy deficytu 
neurologicznego ustąpiły, a dolegliwości bólowe 
stopniowo zmniejszyły się. Po 24 dobach leczenia 
chorą wypisano do domu w stanie ogólnym do-
brym z zaleceniem kontrolnego badania angio-TK 
tętnic szyjnych za miesiąc. Badanie potwierdziło 
obecność tętniaka tętnicy szyjnej wewnętrznej lewej 
w odcinku przedczaszkowym położonym 12 mm 
od podziału tętnicy szyjnej wspólnej, o wymiarach 
4×4×3,3 mm o szerokiej podstawie szerokiej na 
4 mm z następowym jej zwężeniem około 30% na 
odcinku 9 mm powyżej. Pacjentkę zakwalifikowano 
do leczenia chirurgicznego w trybie planowym.

Omówienie

Wystąpienie nagłego bólu głowy z towarzyszą-
cymi zawrotami głowy, wymiotami i ogniskowymi 
objawami neurologicznymi w czasie połogu może 
wynikać z tzw. połogowej angiopatii mózgowej. An-
giografia mózgowa wykazuje wówczas cechy zwę-
żenia lub skurczu naczyniowego, MRI głowy może 
wykazać ognisko niedokrwienne, a objawy deficytu 
neurologicznego zazwyczaj całkowicie ustępują [6, 
18, 24]. Badania eksperymentalne wskazują, że 

estrogeny indukują hiperplazję śródbłonka i skurcz 
naczyń [1, 11]. Witlin określił „udar w okresie 
połogu” jako rzadkie i niemożliwe do uniknięcia 
powikłanie ciąży. Diagnozę taką stawiano chorym 
z udarem niedokrwiennym lub krwotocznym po 
wykluczeniu innych możliwych czynników ryzyka 
[20, 29]. Przedstawiony przypadek należy do tej 
grupy pacjentów. Dwukrotnie przeprowadzona an-
giografia subtrakcyjna naczyń mózgowych nie wy-
kazała tętniaka ani malformacji wewnątrzczaszko-
wej jako potencjalnego źródła krwawienia. Badania 
angiograficzne i TCD wskazują na odwracalny, wy-
biórczy skurcz naczyń mózgowych. Uwidoczniony 
w kolejnym badaniu angiograficznym workowaty 
tętniak tętnicy szyjnej wewnętrznej lewej powstał 
prawdopodobnie w wyniku zmian w budowie ścia-
ny naczyniowej pod wpływem czynników hormo-
nalnych. Duże obawy budziły utrzymujące się silne 
bóle głowy wynikające zarówno z drażnienia opon 
przez wynaczynioną krew, jak i ze zmian napięcia 
w naczyniach mózgowych. Zastosowanie petydyny 
i hemodylucja okazały się skutecznym leczeniem. 
W postępowaniu klinicznym ważną rolę odegrało 
szybkie i właściwe zdiagnozowanie chorej, albo-
wiem standardy diagnostyki i terapii udaru niedo-
krwiennego, krwotocznego mózgu i krwawienia 
podpajęczynówkowego w czasie połogu nie różnią 
się od ogólnie przyjętych. 
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